
Pålidelige hylder med sikkerhedsglas
Solide hylder i køleskabet i sikkerhedsglas, kendt for sin holdbarhed. Hvis du 
kommer til at spilde på glasset, kan du nemt tørre det af med en fugtig klud. 

LED-belysning i høj kvalitet
Få fantastisk overblik med køleskabets integrerede LED-belysning. De 
diskrete, energieffektive pærer lyser kraftigt op i hele køleskabet. De forbruger 
ti gange mindre energi end standardpærer.

Mindre vedligeholdelse med LowFrost
Det integrerede LowFrost-system bevarer fryserens temperatur for at 
forebygge rimdannelse. For bedre ydeevne og mindre vedligeholdelse.

Vælg køleskabsindstillinger med elektronisk styring
Justér køleskabets indvendige temperatur med den elektroniske betjening, og 
få præcis feedback fra LCD-displayet.

Aktiv temperaturregulering. Ingredienserne er beskyttet. Med ColdSense
ColdSense reagerer hurtigt på enhver temperaturændring. Kuldesensorer 
reagerer øjeblikkeligt på omgivelsesændringer og justerer 
køleskabstemperaturen 40% hurtigere tilbage til optimal. Ved at undgå 
temperaturchok på fødevarer beskadiges teksturer ikke. Så du kan bide 
sprødheden i alle dine favoritter.

Energirigtigt køle-/fryseskab med ColdSense, der sikre hurtig køling af dine 
madvarer. Du får et godt overblik i skabet med den kraftige LED-belysning og 
med LowFrost-system forebygges der rimdannelse i fryseren. Føres hos 
udvalgte forhandlere.

Temperaturkontrol, for beskyttelse af smag
40% hurtigere nedkøling med ColdSense. Køleskabs- og rumtemperaturføler 
reagerer hurtigt på ændringer og opretholder en stabil temperatur. En hurtig 
afkøling sikres, og den rigtige temperatur justeres hurtigt. Mindre 
temperaturchok, der beskytter strukturen i dine madvarer.

Fordele og funktioner

• Selvafrimende køleskab
• Flaskehylde
• 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
• LowFrost fryser
• Glashylder i fryseren
• Køleskabslys: Indvendig LED lys
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Serie/Tema 300 SERIES
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse E
Volume køl/frys, liter 195/110
Fryseteknologi LowFrost
CustomFlex -
IntenseCooling -
Antal kompressorer / termostater 1 / 1
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 40
Energiforbrug, kWh/år 233
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 5.2
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 18
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 80
Håndtag Bluefire
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 20
Dørhængsling Venstrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1750x595x647

Hjul/stilleben Justerbare stilleben, foran, Hjul 
bagerst

Ledningslængde, m 2,4
Produktnummer 925 053 336
EAN 7332543728503
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